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 2برای فهم نمودارها 1گرید در در فلیپ « شناسایی و تفسیر استراتژی »به کار بستن  

 ۱۳۹۹مهر   ۲شنبه  نوشته شده در تاریخ پنج

 ۳مردی فاطمه حسین

[This idea is the result of collaboration within the STEM breakout room 

of UMSL's Startup Series Session 3. Thank you Chuck!] 

 

ما چ بود:  الش  علوم    این  است در کالس  بهداشتچگونه ممکن  روش  FlipGridاز    و   ل یاص  یبه 

 م؟یاستفاده کن

 
1 FlipGrid 
 متن اصلی را میتوانید از آدرس لینکداین مطالعه نمایید: ۲

linkedin.com/in/fmardi 
 دکترا و فوق دکترای آموزش تکنولوژی از دانشگاه میزوری امریکا - دارای مدرک مدیریت حرفهای مدیریت پروژه و استاد دانشگاه میزوری   ۳

https://www.linkedin.com/in/fmardi
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است. دکتر بروس   ریبا استفاده از تصاو  آموزاندانشمشاهده و استنباط    یها پرورش مهارت  دهیا  کی

 ینشان م  نجایر ادبستانی تا پنجم دبستان دپیشآموزان  شدان  یکار را برا  نینحوه انجام ا  4س یال

 دهد.

تصودانش م  ی ریآموزان  مشاهده  ایرا  به  و  م  سؤال  نی کنند  دانشمند »دهند:  یپاسخ  کنید  فرض 

. حتماً از دیکن فیرا توص این ماده یا این موضوع ی فیحداقل با استفاده از سه اصطالح توصهستید،  

 « .دیجمالت کامل استفاده کن 

 

توانند آن را بزرگتر کنند تا  یم  کنند )ویرا مشاهده م ر یتصو کیآموزان ، دانش FlipGrid نیر اد

داده شده در   شی نما  یبه ش   ی گاه »دهند:  یپاسخ م  سؤال  ن یرا بهتر متوجه شوند( و به ا  ات یجزئ

 لیو حداقل دو دلن است این شی چه باشد ممک د یی. بر اساس مشاهدات خود ، بگودیندازیعکس ب

 « .دیفرصت دار  هیثان ۱5. شما  بیاوریدپاسخ    ه یتوج  یبرا

 تر چطور است؟در نمودارها و تصاویر پیچیده رستانیم دبکاربرد این مورد برای درس علو

دب  چاک  علوم  از    رستانی)معلم  استفاده  با  ما(  کارگاه  فعال  کننده  شرکت  تفسیر »و  و  شناسایی 

 کالس خود استفاده کند.   یبرا  FlipGridعالقه مند شد که از  «  استراتژی

 "...نمیبیکه من م  یز یچ". دیمشخص کن   دینیبیشکل م   ای: آنچه را در نمودار  ۱  مرحله 

ای یمعن  "  .دیکن   ریتفسآنها    ی در مورد معن  یر یگمیمشاهدات را با تصم   نیاز ا  کی: هر  ۲  مرحله 

 "...دهیمکه  

 
4 Bruce Ellis 
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یک  :  ۳  مرحله  آن  که   بنویسید عنوان  برای  نمودار    ی اخالصه  به صورتی  )تمام باشدشکل    ا یاز 

 . (دی اطالعات را در جمالت کامل جمع کن

 شنهادیپ  ر ینمودارها و تصاو  افتن ی  ی برا  یرا به عنوان منبع  5HMMI  کیومتریب  ت یسا  نی همچن  یو

 کرد.

 رسد؟به نظر می  چگونه FlipGridدر  موضوع این

 را مشاهده کنید.   که من کنار هم قرار داده ام  یز یچتوانید  میز لینک زیر  

dba64496https://flipgrid.com/ 

 

پ  لم یرا مدل کردم و ف  ی استراتژمن    ی بارگذار   YouTubeدر    FlipGridدر    وستی را به عنوان 

 کنند. یرا مشاهده م «دیدستورالعمل ها را تماشا کن نیا»آموزان  کردم. دانش

ا  دانش م  ن یآموزان  را  م  نندیبینمودار  خواسته  آنها  از  عبارات  یو  از  استفاده  با  من »شود  آنچه 

 دهند.  نظر  درباره پست   «آن  ی عن»مبا استفاده از عبارات   و  پاسخ دهند   «نمیبیم

 
5 HMMI Biointeractive site 

https://flipgrid.com/64496dba
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ا از  گذاشتند، به اشتراک    دئویدر قالب و  ، آن را  یو معنادیدند  آموزان آنچه را که  دانش  نکهیبعد 

 ادامه دهند.  LMS  ای  Google Docخود در   تی فعالبه  توانند  یم

 بخوانند. نمودار را    نیا  نه ی شیپ اطالعات    توانندمی  آموزاندانش  •

  تیروا  و یا  سندینویم نمودار    ی را برا  عنوانکنند و  یم  ب یسپس آنها سه مرحله اول را ترک  •

 نند. کیم

 . دیسیعنوان بنو کیشکل    اینمودار    یبرا

کند. سپس یم  فیدهد توص  یشکل نشان م  ایکه آنچه را نمودار    دیشروع کن  یجمله موضوع  کی  با

. از دینظرات خود اضافه کن  « آن  یمعن»و    «نمیب  ی آنچه م»از اظهارات    کی نوشتن جمله به هر    یبرا

 .دیپاراگراف منسجم بساز  کیجمالت خود  

 

خود   آموزاندانش  یرا برا  یراتییکند؟ چه تغیشما و متن شما چگونه کار م  یمحتوا  یبرا  دهیا  نیا

 . دیبگذار  انیدر مما  خود را با    ی ها دهیسواالت و ا  د؟یکن  یم  شنهادیپ

 


